School met de Bijbel “Notter – Zuna”
Klokkendijk 16 7467 PD Notter
Tel. 0548-518988 06-83214822
E-mail: dir@notter-zuna.nl
Website: www.notter-zuna.nl

Notter, 1 juni 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Nog maar 6 weken te gaan tot de zomervakantie en nog heel werk te doen. Maar, er staan ook nog veel
leuke andere dingen op de agenda. Dit begint volgende week al met het kamp. De leerlingen van groep
7/8 hebben al een informatieboekje (met adres, route, dagindeling, groepen, bagage ed.) van de juffen
gekregen. Mochten ouders nog vragen hebben, kunnen zij zich wenden tot juf Mollink en juf Janssen.
Zijn er bijzonderheden die zij moeten weten, dan graag tijdig doorgeven. Deze juffen en meester Nijkamp
blijven bij de kinderen tijdens de kampdagen. De andere leerkrachten gaan bij toerbeurt om te assisteren
bij het koken e.d.
Groep 5/6 heeft op woensdag 9 juni meester Rosman en op donderdag en vrijdag juf Kelder. Zij zijn op
vrijdagmiddag 11 juni vrij. De andere groepen houden het normale rooster.
Lied van de week.
Groep 3/4: Lied: De minister van Ethiopië
Groep 5/6: Lied: De minister van Ethiopië
Groep 7/8: Lied: My Lighthouse
Zending: € 27,65
Ouderbijdrage.
De ouderraad int binnenkort de ouderbijdrage. Dit is € 25,00 per leerling met een maximum van € 65,00
per gezin. Daarvan worden ook de schoolreisjes en het kamp betaald. Gelukkig levert het oud papier nog
net voldoende op om al deze kosten te dekken.
Oud papier.
Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. Wat u thuis heeft bewaard, kan op vrijdag in de
containers. Wilt u, wanneer het bij u opgehaald wordt, het in bundels of dozen doen. Zo kan het door de
ophalers makkelijker meegenomen worden en waait het niet van de aanhangers.
Studiedag.
Op dinsdag 22 juni zijn alle leerlingen vrij. Het team houdt dan haar eerste studiedag dit schooljaar. Na de
zomervakantie willen we starten met een nieuwe rekenmethode; Alles telt Q. Wij krijgen dan ’s middags
een voorlichting over de ins en outs van de methode. ‘s Morgens is er een rapport /leerlingenbespreking.
Schoolreis.
Op donderdag 24 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De kleuters gaan naar “De Morskieft” in
Reutum en de groepen 3 t/m 6 naar de Wadden. U krijgt van de leerkrachten nog de nodige informatie
over tijden en wat er allemaal meegenomen moet worden. Het is een hele reis; groep 3 t/m 6 komt dan
ook later dan normaal weer terug. Tip voor nu: zorg voor een paar extra dichte schoenen met veters om
daarmee het wad op te kunnen. Geen waterschoenen of laarzen, die blijven in de modder steken!!
Goede doelen actie.
Wij horen en lezen al mooie berichten over de actie. Veel leerlingen zijn al druk met de verkoop van de
cakes. Goed om te horen en succes iedereen met de actie. Wanneer u alle opgaves binnen hebt, kunt u de
aantallen en het geld aan de groepsleerkrachten geven. De lijst moet uzelf houden voor de bezorging.
Wanneer er veel cakes door een leerling verkocht zijn, worden deze bij u thuis bezorgd door Thirza,
Annemarie of Stef.
Bericht van juf Baan.
Via deze weg willen wij alle ouders en kinderen bedanken voor de felicitaties, leuke kaartjes en
cadeautjes en prachtige tekeningen/knutselwerkjes die wij ontvingen na de geboorte van Mees. Dit
hebben wij enorm gewaardeerd! Na een heerlijk verlof mag ik nu weer aan het werk in groep 4 (op
maandag) en groep 1/2 (op dinsdag en woensdag).
Met vriendelijke groeten en namens het team,
G. A. Rosman.

